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Sprawozdanie z działalności
Oddziału Małopolskiego PZL
za 2016 rok
W roku 2016 odbyły się dwa zebrania członków naszego oddziału: 19 marca 2016
i 26 listopada 2016 r. Członkowie Zarządu Oddziału Małopolskiego PZL zorganizowali
5 roboczych spotkań (28 stycznia, 19 marca, 6 lipca, 15 października, 26 listopada 2016 r.).
Zgodnie z dotychczasową tradycją starałyśmy się zaprosić interesujących prelegentów
w celu przeprowadzenia szkoleń na tematy ważne dla logopedów.
W dniu 19 marca 2016 r. odbyło się 3-godzinne szkolenie autorskie prowadzone przez
dr Iwonę Michalak-Widerę, którego tematem była terapia logopedyczna w przypadku
najbardziej typowych trudności artykulacyjnych dzieci. Szkolenie było bardzo dobrze
zaplanowane i dotyczyło podstawowych zadań w codziennej pracy logopedy.
Podczas spotkania przedstawiłyśmy krótko ideę tegorocznego Europejskiego Dnia
Logopedy i założeń programowych logopedów europejskich zrzeszonych w CPLOL (2016
- Rok mózgu). Naszym pomysłem uhonorowania EDL – 6 marca 2016 r. było
zorganizowanie konkursu plastycznego pt.: „O czym lubię rozmawiać ... co w mojej
głowie siedzi, którego koordynatorem była wiceprzewodnicząca, Marzena Dąbrowska.
Zainteresowanie konkursem było niemałe i dzięki licznym nadesłanym pracom Oddział
Małopolski wydrukował dla swoich członków kalendarz na 2017 rok z pracami dzieci
biorących udział w konkursach plastycznych. Drukiem w liczbie 100 sztuk zajęła się
Marzena Dąbrowska. Na kalendarzu zamieszczono logo PZL.
W dniu 26 listopada 2016 r. p. Anna Madej – trener wokalny, poprowadziła szkolenie
na temat: „Zrozumieć głos – poznaj swoje narzędzie pracy”. Pierwsza część miała
charakter teoretyczny. Uczestnicy spotkania mogli usystematyzować i pogłębić
wiadomości na temat funkcjonowania narządów artykulacyjnych i fonacyjnych. W części
drugiej praktycznie ćwiczyliśmy aparat fonacyjny. Trenerka podkreślała wagę
uświadomienia sobie pracy naszego ciała.
Członkowie zarządu wzięli udział w konferencji w dniu 4 marca 2016 r. „Opóźnienie
rozwoju mowy – etiologia, diagnoza, terapia”, która była zorganizowana przez naszą
koleżankę, administratora oddziału, Magdalenę Knapek – logopedę z Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

W dniach 10 i 11 czerwca 2016 r. odbył się w Toruniu Walny Zjazd Delegatów PZL.
Delegatki w składzie: Anna Paluch, Anna Bazuła,
Barbara Gorgoń, Małgorzata
Serednicka, Izabela Jackowska, Marzena Dąbrowska, Ewa Rozwadowska brały aktywny
udział w Zjeździe. 11 czerwca odbyło się Sympozjum Logopedyczne „Narzędzia
diagnostyczne w pracy logopedy“, prelegenci: dr hab. Magdalena Smoczyńska - IBE,
mgr Artur Matejkowski - ORE, dr Joanna Gruba - Komlogo.
Spotkania robocze członków oddziału dotyczyły omówienia spraw bieżących , takich, jak:
przyjęcia i skreślenia z listy członków, sprawozdania finansowe (Anna Włodarz), umowa
najmu lokalu na siedzibę oddziału na kolejny rok kalendarzowy (Anna Paluch) i wiele
innych. Adres siedziby nie ulega zmianie, a jest nim SOSW ul. Lubomirskiego 21
w Krakowie.
Pani Barbara Gorgoń systematycznie zapoznawała nasz Zarząd z pracą Zarządu
Głównego oraz uczestniczyła w zebraniach Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu
Zawodowego i Certyfikatów PZL, na których przedstawiała dokumenty osób starających
się o przyznanie lub przedłużenie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Wszystkim zainteresowanym osobom przyznano i wręczono certyfikaty.
Pani Marzena Dąbrowska oddelegowana była do pracy w komisji konkursowej
na dyrektora PPP w Olkuszu.
Pani Magdalena Knapek – administrator strony, dokonała zmiany adresów e-mail
członków Zarządu Oddziału Małopolskiego umieszczonych na stronie internetowej PZL.
Przewodnicząca przekazała do UM Kraków pismo z prośbą o przydzielenie lokalu
na siedzibę PZL Oddział Małopolski. Otrzymaliśmy z UM pismo odmowne.
Od listopada 2016 r. zajmujemy się organizacją zjazdu Walnego Zjazdu naszego Oddziału
i towarzyszącej mu konferencji. Odbędą się w dniu 1.04.2017 r. Tytuł konferencji: „Języknarzędziem pracy logopedy”.
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